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Inleiding

Dit proefschrift beschrijft verschillende mogelijke paden naar de ontwikkeling en 
instandhouding van psychotische symptomen en -stoornissen. In het bijzonder worden 
die processen onderzocht die verwantzijn aan het ‘kwetsbaarheids-stress model’ .

Psychose en psychotische symptomen
Een psychotische stoornis bestaat uit de aanwezigheid van verscheidende symptomen. 
Deze symptomen worden onderverdeeld in positieve- en negatieve symptomen, en in 
formele denkstoornissen. Positieve symptomen behelzen die ervaringen die vergeleken 
met een normatieve/ gezonde ervaring een teveel aan perceptie, cognitie en gedrag 
inhouden, zoals hallucinaties en wanen. Negatieve symptomen behelzen een gebrek aan 
ervaringen zoals vlakke emoties, afwezigheid van de behoefte aan intermenselijk contact 
en een gebrek aan motivatie. Formele denkstoornissen uiten zich in gedesorganiseerde 
spraak, verminderde concentratie en abnormale aandachtsprocessen. Het ervaren van 
matige tot ernstige psychotische symptomen is het kernsymptoom van alle psychotische 
stoornissen [1].
Psychotische stoornissen zijn heterogeen in hun verschijning, ernst en beloop. Klachten 
die voorkomen bij psychotische stoornissen vertonen deels overlap met andere 
psychiatrische stoornissen zoals depressie, angststoornissen en autisme. Bovendien 
worden psychotische stoornissen op een subklinisch niveau gevonden in de algemene 
populatie, wat dimensionaliteit suggereert [2]. Heterogene aandoeningen kunnen het best 
in kaart worden gebracht in een functionele dimensionele aanpak. Hiertoe worden niet 
de gehele (veronderstelde) syndromen, maar losse symptomen zoals paranoia en hun 
onderliggende mechanismen onderzocht [3,4]. Deze aanpak stimuleert de ontwikkeling 
van gerichte behandeling en preventieprogramma’s [5]. Omdat paranoia vaak voorkomt 
bij psychotische stoornissen, en samenhangt met interpersoonlijke problemen, een 
teruggetrokken leven, en suïcide, is het relevant om voorspellers te onderzoeken, en 
bevindingen te integreren in een therapeutische aanpak van psychotische stoornissen 
[6]. In dit proefschrift presenteer ik een studie waarin zowel omgevings- als kwetsbaar-
heidsfactoren van paranoia worden onderzocht (Hoofdstuk 5).

Kwetsbaarheid-stress model
Onderzoek wijst uit dat psychotische stoornissen waarschijnlijk een resultaat zijn van gen-
omgevingsinteracties: een aangeboren of verworven kwetsbaarheid voor psychopathologie 
staat in constante interactie met de omgeving, met schizofrenie als eindresultaat. Een 
van de belangrijkste verklaringsmodellen van dit proces is het kwetsbaarheids-stress 
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model: stress leidt tot symptomen wanneer de hoeveelheid stress een persoonsgebonden 
drempel overschrijdt [7].

Kwetsbaarheidsfactoren 
Een belangrijke kwetsbaarheid voor psychose is genetisch risico: de overerving van 
psychotische stoornissen wordt geschat op 73 – 90% [8]. Het is van toegevoegde waarde 
om gezonde mensen te onderzoeken die een genetisch/familiaal risico op schizofrenie 
hebben. Het onderzoeken van deze kwetsbare groep die geen psychotische stoornis heeft 
kan inzicht verschaffen in symptomen en maatschappelijk functioneren, zonder dat er 
vertekening door ziekteprocessen en farmacotherapeutische behandeling optreedt. Ook 
kan het inzicht verschaffen in veerkracht. Zodoende worden in dit proefschrift de volgende 
groepen proefpersonen met elkaar vergeleken (in oplopende mate van kwetsbaarheid 
voor psychoses): gezonde mensen zonder kwetsbaarheid voor psychoses, gezonde 
broers en zussen van schizofreniepatiënten, en patiënten (Hoofdstuk 2,4,5).
Sociale cognitie is ook een kwetsbaarheidsfactor voor schizofrenie. Onder sociale cognitie 
worden vaardigheden verstaan die nodig zijn om te functioneren in een sociale context, 
zoals het kunnen inleven in een ander of het interpreteren van gezichtsexpressies. 
Onderzoek wijst uit dat sociale cognitie verminderd is in mensen met een verhoogd risico 
op psychoses [9-11]. Naast aangeboren factoren [12] spelen omgevingsfactoren zoals 
opvoedstijl een rol bij de ontwikkeling van sociale cognitie [13-15]. Zodoende wordt in dit 
proefschrift onderzocht welke factoren nog meer van invloed zijn op sociale cognitie, zoals 
hechtingsstijlen zoals geëxpliceerd in de hechtingstheorie (Hoofdstuk 2).
De hechtingstheorie biedt een aannemelijk model voor zowel het ontstaan van psychoses 
als de uitkomst van behandelingen bij psychoses [16-18]. De hechtingstheorie verklaart 
de regulatie van emoties, de kwaliteit van sociale cognitie en de interpersoonlijke stijl 
van een individu vanuit een werkmodel dat vanaf de vroege kindertijd op basis van 
interpersoonlijke ervaringen wordt opgebouwd [19]. Bowlby gaat er van uit dat mensen 
sociale wezens zijn die een aangeboren neiging hebben om een band met anderen aan 
te gaan, waar we vanaf de geboorte mee starten. De kwaliteit van de hechting hangt af 
van aangeboren mogelijkheden van het kind en de opvoedstijl van de verzorger. Veilige 
hechting stimuleert de ontwikkeling van sociale en cognitieve vaardigheden [14,20-22]. 
Wanneer de opvoedstijl voor het kind tekort schiet, variërend van niet-adequate spiegeling 
tot mishandeling, kan er een onveilige hechting ontstaan. Een onveilige hechting kan 
bijdragen aan psychologische en neurobiologische verstoringen die op hun beurt zijn 
geassocieerd met de ontwikkeling- en ernst van psychotische stoornissen [16,18]. In dit 
proefschrift wordt onderzocht hoe hechting geassocieerd is met sociale cognitie in mensen 
met een verschillende kwetsbaarheid voor psychoses (Hoofdstuk 2).
 
Ook persoonlijkheidstrekken dragen bij aan de heterogene uitingsvormen van psychoses. 
Persoonlijkheidstrekken zijn duurzame, deels overerfbare karaktertrekken die zich uiten in 
een uniek gedragspatroon die persisteert over verschillende situaties. Een veel bestudeerd 
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model van persoonlijkheidstrekken is het Vijf Factoren Model [23,24]. De vijf factoren 
bestaan uit 1) neuroticisme: gevoeligheid voor negatief affect, stress en zelfbewustheid, 
2) extraversie: de neiging om energiek, positief en naar anderen gericht te zijn,  
3) openheid: een voorkeur voor creativiteit, esthetiek, nieuwe ervaringen en zelfonderzoek, 
4) altruïsme: de neiging tot meegaandheid, bescheidenheid en zelfopoffering, en  
5) consciёntieusheid: de neiging tot nauwgezetheid, zelfdiscipline en betrouwbaarheid. In dit 
proefschrift wordt de interactie tussen persoonlijkheidstrekken en andere kwetsbaarheids- 
en omgevingsfactoren onderzocht in mensen met psychotische stoornissen (Hoofdstuk 
3).
De mate van subjectief welbevinden is, vergeleken met gezonde mensen, lager in mensen 
met schizofrenie, en correleert met behandeltrouw en klinische uitkomst in deze populatie 
[25]. Ook gezonde mensen met schizotypische trekken ervaren een lager subjectief 
welbevinden [26,27]. Subjectief welbevinden is deels overerfelijk [28], waardoor onderzoek 
naar mensen met een genetisch risico relevant is. Ik onderzoek hoe subjectief welbevinden 
als trek, samenhangt met kortstondige dagelijkse emoties (Hoofdstuk 4).

Omgevingsfactoren
Jeugdtraumata hebben een negatieve impact op de neurobiologische ontwikkeling en 
blijken daarmee ook belangrijke voorspellers van psychotische stoornissen [29-34]. In dit 
proefschrift wordt onderzocht of jeugdtraumata, waaronder mishandeling en verwaarlozing, 
voorspellers zijn van negatieve levensgebeurtenissen in de volwassenheid, waarbij wordt 
onderzocht of persoonlijkheidstrekken deze relatie mediëren (Hoofdstuk 3). 
Negatieve levensgebeurtenissen in de volwassenheid, zoals mishandeling of ontslag, 
zijn ook geassocieerd met een verhoogde kans op het ontwikkelen van psychotische 
stoornissen [35-37]. Zodoende wordt in dit proefschrift de voorspellende waarde van 
recente levensgebeurtenissen voor psychotische symptomen onderzocht (Hoofdstuk 5). 

Veerkracht vergroten via cognitieve gedragstherapie
Clinici trachten de veerkracht van kwetsbare mensen voor psychoses te vergroten via 
beschermende factoren, zoals het aanleren van effectieve coping of het vergroten van 
het sociale vangnet via psychotherapie. In dit proefschrift wordt de effectiviteit van twee 
cognitieve gedragstherapieën onderzocht: meta cognitieve training en sociale activatie.

Metacognitieve training
Meta cognitieve training (MCT) is een groepstraining die veelvoorkomende denkfouten 
aanpakt die bij mensen met psychotische stoornissen voorkomen. De training is gebaseerd 
op drie aannames: 1) denkfouten spelen een rol in het ontstaan en instandhouding van 
psychotische symptomen [38], 2) psychotische symptomen kunnen worden verlicht door 
te interveniëren op cognitief niveau [5,39], en 3) mensen met psychotische stoornissen 
hebben vaak problemen in de sociale cognitie [40]. Via MCT wordt getracht de denkfouten 
en te snelle conclusies die mensen in sociale situaties trekken te bewerken. Een verhoogd 
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inzicht in deze denkfouten kan leiden tot het besef dat denkprocessen feilbaar zijn. Ook 
helpt het aanleren van een genuanceerde besluitvorming in het verminderen van verkeerde 
keuzes en -inschattingen, waardoor vaste overtuigingen en waanachtige gedachtes 
minder snel ontstaan of makkelijker getoetst kunnen worden. MCT wordt goed ontvangen: 
patiënten zijn tevreden over de training, en de behandeltrouw is hoog [41]. Echter blijken 
de behandeleffecten tean anzien van denkfouten en psychotische symptomen bescheiden 
[42-44]. Er is nog niet in veel detail naar het effect van MCT gekeken op symptomen van 
paranoïdie zoals zij zich kortstondig manifesteren in het dagelijks leven, terwijl dit wel 
inzicht kan verschaffen in het werkingsmechanisme van MCT. Zodoende wordt dit in dit 
proefschrift onderzocht in mensen met een ‘vroege psychose’ ofwel in hen die maximaal 
5 jaar een psychotische stoornis hebben (Hoofdstuk 6).

Sociale activatie
Cognitieve gedragstherapie- sociale activatie (CGT-sa) is een therapievorm die patiënten 
met psychotische stoornissen tracht te activeren op sociaal gebied. Het is deels een 
groepstherapie, en deels een individuele therapie. Het protocol is een tijds efficiënte 
bewerking van een behandelmodule van Grant et al. [45]. Grant verondersteld dat sociaal 
terugtrekgedrag in mensen met psychotische stoornissen niet enkel een resultaat is van 
neurocognitieve stoornissen, maar dat het terugtrekgedrag wordt versterkt door negatieve 
verwachtingen. Het doel van CGT-sa is om patiënten sociale (levens)doelen te laten 
formuleren. De therapie richt zich op het vormgeven van dat proces, waarbij aandacht is 
voor dysfunctionele gedachten en negatieve verwachtingen ten aanzien van dit proces. 
In dit proefschrift wordt de effectiviteit van deze therapie onderzocht in mensen met een 
vroege psychose (Hoofdstuk 7).

Doel van het proefschrift

Een belangrijke focus van dit proefschrift is om psychotische symptomen over het 
psychose-spectrum te onderzoeken. Er worden verschillende ontwikkelingsmodellen 
onderzocht die een verklaring kunnen geven van hoe de kwetsbaarheid voor psychose zich 
uiteindelijk manifesteert in symptomatologie via interacties met omgevingsfactoren. Inzicht 
in onderliggende mechanismen ondersteunt de ontwikkeling van gerichte interventies 
en preventieprogramma’s, wat relevant is gegeven de negatieve persoonlijke en 
maatschappelijke consequenties van psychoses [46,47]. Om deze vragen te onderzoeken 
wordt gebruik gemaakt van de data van het Genetic Risk and Outcome of Psychosis 
(GROUP)-studie [48], en van data zoals verzameld op de Vroege Psychose afdeling van 
het Academisch Medisch Centrum en geaffilieerde instellingen en universiteiten. Er wordt 
gebruik gemaakt van verscheidende meetinstrumenten. Naast gangbare vragenlijsten 
en interviews wordt gebruik gemaakt van herhaalde metingen die worden verricht in het 
dagelijks leven (experience sampling methode). Deze methode verhoogt de ecologische 
validiteit en betrouwbaarheid van de bevindingen en kan inzichten verschaffen in 
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unieke persoons-omgevingsinteracties. Ook is er minder sprake van meetfouten door 
geheugenproblemen.

Bevindingen van dit proefschrift

Doelstelling 1. Verhelderen van interacties tussen kwetsbaarheids- en 
omgevingsfactoren 
In hoofdstuk 2 is de associatie onderzocht tussen hechtingsstijlen en sociale cognitie 
in mensen met een verschillende kwetsbaarheid voor psychose. Het blijkt dat patiënten 
hoger scoren op angstige hechting en ontwijkende hechting vergeleken met hun gezonde 
broers of zussen, en vergeleken met gezonde controles. Ook scoren patiënten lager op 
cognitieve en affectieve Theory of Mind (ToM). ToM is het vermogen om een voorstelling 
te maken van het perspectief van een ander, onderverdeeld in een cognitieve component 
(wat denkt de ander gegeven de situatie), en een affectieve component (wat voelt de 
ander gegeven de situatie). Bij patiënten blijkt dat ontwijkende hechting een U-vormige 
associatie heeft met affectieve ToM, en een negatieve lineaire associatie met cognitieve 
ToM. Dit suggereert dat een hogere mate van ontwijkende hechting affectieve ToM 
kan ondersteunen in patiënten, terwijl een hogere mate van angstige hechting juist 
cognitieve ToM kan ondermijnen. Bij controles en gezonde broers en zussen werden deze 
verbanden niet gevonden. De resultaten suggereren dus dat hechting en ToM in patiënten 
geassocieerd zijn. Verder onderzoek naar de associaties tussen hechting, sociale cognitie 
en psychotische symptomen is relevant aangezien het belangrijke klinische implicaties 
kan hebben.
Uit hoofdstuk 3 blijkt dat het meemaken van jeugdtrauma (mishandeling) een voorspeller is 
van het meemaken van negatieve levensgebeurtenissen in de volwassenheid. Bovendien 
wordt deze associatie voor een deel gemedieerd door de persoonlijkheidstrek ‘openheid 
voor ervaringen’. Dit hoofdstuk toont aan dat jeugdtraumata een langdurig negatief 
effect kunnen hebben, deels doordat ze persoonlijkheidstrekken lijken te beïnvloeden en 
anderszins de kans op slachtofferschap in de volwassenheid vergroten.
Hoofdstuk 4 toont aan dat subjectief welbevinden is geassocieerd met kortstondige 
emotionele belevingen in mensen met een verschillende kwetsbaarheid voor psychoses. 
Negatief affect zoals gemeten met de experience sampling methode blijkt geassocieerd 
met een lager subjectief welbevinden gemeten als trek of eigenschap. Positief affect blijkt 
juist geassocieerd met een hoger subjectief welbevinden. Er is geen verschil in deze 
associatie tussen de verschillende kwetsbaarheidsgroepen (controles, gezonde broers en 
zussen, patiënten). 
In hoofdstuk 5 is onderzocht wat de voorspellende waarde van het kwetsbaarheids-
stress model is voor paranoïdie. Het blijkt dat het meemaken van recente negatieve 
levensgebeurtenissen lijdt tot paranoïdie, en dat dit verband wordt gemedieerd door 
affectieve stress-gevoeligheid. Affectieve stress-gevoeligheid is de negatieve emotionele 
reactie op het ervaren van stress, en is in deze studie in kaart gebracht met de experience 
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sampling methode. Bovendien blijkt het dat deze associaties niet afhangen van de 
kwetsbaarheid voor psychoses, dus zowel gezonde controles, broers en zussen van 
patiënten, als schizofreniepatiënten blijken na het meemaken van negatieve gebeurtenissen 
een relatief verhoogde kans op stress-sensitiviteit en paranoïdie te hebben. 

Doelstelling 2. Veerkracht vergroten: effectiviteit van cognitieve 
gedragstherapieën bij psychose
Uit hoofdstuk 6 blijkt dat MCT niet leidt tot een vermindering van paranoïdie. Echter 
blijkt wel dat de associatie tussen negatief affect en paranoïdie, zoals gemeten met de 
experience sampling methode, minder sterk is in de groep die MCT heeft ontvangen 
vergeleken met de groep die ergotherapie heeft ontvangen. Dit suggereert dat MCT 
helpend kan zijn om de negatieve vicieuze cirkel tussen negatief affect en paranoïdie te 
verminderen. Echter moet dit in vervolgonderzoek verder worden onderzocht gezien de 
kleine groep proefpersonen in de huidige studie.
Het blijkt uit hoofdstuk 7 dat CGT-sa tot een trend-significante vermindering van negatieve 
symptomen leidt vergeleken met de groep die de gangbare behandeling (TAU) krijgt. Dit 
is bovenop de aanzienlijke verbetering van negatieve symptomen die zich voordoet in 
beide groepen, wat suggereert dat TAU reeds effectief is in het verminderen van negatieve 
symptomen. Echter, vervolgonderzoek moet uitwijzen of CGT-sa, wanneer het langer 
individueel wordt aangeboden, tot een nog sterkere daling van negatieve symptomen kan 
leiden. 
 
Algemene conclusie

De bevindingen in dit proefschrift onderschrijven een belangrijke rol voor omgevingsfactoren 
in het ontstaan van psychotische symptomen. Het blijkt dat jeugdtraumata, daaruit 
voortvloeiende hechtingsstijlen, en negatieve gebeurtenissen in de volwassenheid zowel 
een effect hebben op psychotische symptomen, als op kwetsbaarheden voor deze 
symptomen, zoals persoonlijkheidstrekken, sociale cognitie en stress-sensitiviteit. Ook 
blijkt dat de cognitieve gedragstherapieën zoals getoetst in dit proefschrift een bescheiden 
effect op symptomen sorteren bovenop de standaard psychosezorg zoals ingezet 
door vroege interventieteams. De standaardbehandeling in deze teams pakt al veel 
kwetsbaarheidsfactoren aan: de focus ligt op sociale re-integratie, waardoor patiënten in 
staat worden gesteld om nieuwe sociale relaties aan te gaan en negatieve verwachtingen 
bij te stellen. Ook vergroot re-integratie de kans op positieve gebeurtenissen, die verder 
bijdragen aan een positief affect, subjectief welbevinden en daarmee aan herstel. 
Toekomstige behandelingen zouden zich nog wat directer kunnen richten op het 
verminderen van negatief affect, aangezien dit een sterke voorspeller is voor zowel een 
verminderd subjectief welbevinden als voor paranoïdie. 
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